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Bæredygtighedsudvalgets kommissorium  
 
 
Indledning 

Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd den 24. januar 2018.  

 

Byrådet har fastlagt følgende overordnede rammer for udvalgets arbejde:  

 
”At 1) Der nedsættes et opgaveudvalg efter styrelseslovens § 17.stk. 4 som 
skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi i fire år fra 1. 
januar 2018 til 31. december 2021. 
 
At 2) Bæredygtighedsudvalget udarbejder kommissorium for udvalgets ar-
bejde, som fremsendes til byrådets godkendelse.  
Kommissoriet indeholder en prioritering af udvalgets aktiviteter og indsatser i 
forhold til at:  

a. Fremme den cirkulære og bæredygtige udvikling inden for indkøb, 
udbud, energi, transport, bygninger, industri, affald, erhverv, design 
samt indenfor offentlige og kommunale arbejdspladser.  

b. Sikre engagement og deltagelse blandt interne og eksterne aktører. 
 
At 3) Bæredygtighedsudvalget sammensættes af tre byrådspolitikere udpe-
get af byrådet og op til syv eksterne medlemmer, der udpeges af magistra-
ten efter indstilling fra Bæredygtighedsudvalget. De eksterne medlemmer 
rekrutteres således, at udvalget samlet set dækker viden og kompetencer 
indenfor klima, bæredygtighed og cirkulær omstilling.” 

 

Byrådet har endvidere fastlagt udvalgets ydelser/leverancer:   

  

”Bæredygtighedsudvalget udvikler forslag til strategi og køreplan for den 

cirkulære og bæredygtige udvikling og omstilling i Aarhus. Udvalget kortlæg-

ger potentialer, synergier og prioritering af indsatser og arbejder med for-

slag, der udvikler, fremmer og implementerer ambitionerne indenfor klima, 

bæredygtighed og cirkulær økonomi.” 

 

Udvalgets sammensætning 

Udvalget består af en række faste byrådsmedlemmer og eksterne medlem-

mer.  

 

Herudover supplerer udvalget sig selv med eksterne medlemmer i forhold til 

de emner, der arbejdes med. Dog således at der maksimalt kan sidde 7 

eksterne medlemmer i udvalget.  

 

Det er også muligt at invitere andre medlemmer af byrådet ind til behandlin-

gen af konkrete emner.  

 

Udpegede faste medlemmer fra byrådet: 

BÆREDYGTIGHEDS- 
UDVALGET 

 
Aarhus Kommune 

Att. Ledelsessekretariatet  

Teknik og Miljø 

Rådhuset 

Postboks 36 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte e-mail: 

ldp@aarhus.dk 

 

Sag: 18/010543-1 

 

Sagsbehandler: 

Lone Dannerby Paulsen 

Henrik D. H. Müller 
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Camilla Fabricius (A)  

Eva Borchorst Mejnertz (B)  

Lene Horsbøl (V)  

 

Eksterne medlemmer godkendes af Magistraten efter indstilling fra udvalget. 
 

Temaer og proces 

Arbejdet med temaerne er organiseret i moduler grupperet efter faglighed.  

Valget af temaer revideres løbende af udvalget og kvalificeres, inden modu-

lerne igangsættes. 

 

Bæredygtighedsudvalget udarbejder anbefalinger til Byrådet, der fremsen-

des via rådmanden for Teknik og Miljø (eller Borgmesteren/anden rådmand 

afhængig af tema). 

 

Der arbejdes efter følgende plan, som dog kan justeres løbende:  

 

Tema Periode Leverance 

1) Cirkulær Økonomi 

    
Medio 2018-

medio 2019 

Anbefalinger til arbejde 

med Cirkulær Økonomi 

1a) Indkøb 

 

Ultimo 2018 -

medio 2019 

Anbefalinger til bæredyg-

tig indkøb med særligt 

fokus på cirkulær økono-

mi 

1b) Dele og byttemar-

keder 

 

Ultimo 2019 -

medio 2019 

Anbefalinger til fremme 

og arbejde med dele og 

byttemarkeder 

2) Uddannelse 

 
Medio 2019 -

medio 2020 

Anbefalinger til fokus og 

tiltag for at fremme bære-

dygtighed i uddannelser 

3) Ansvarligt forbrug 
(indkøb) 

Medio 2020 -

ultimo 2020 

Evaluering af arbejdet 

med bæredygtig indkøb 

(1a) 

3a) Transport 

 

Medio 2020 -

ultimo 2020 

Anbefalinger til skærpet 

fokus og tiltag for at 

fremme fossilfri transport i 

kommunen 

3b) Plastik 

 

Medio 2020 -

ultimo 2020 

Anbefalinger til udfasning 

af plastik 
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Tema Periode Leverance 

4) Livet på land og i 
havet 

Primo 2021 -

ultimo 2021 

 

 

4a) Vand og turisme Primo 2021 - 

ultimo 2021 

Anbefalinger til øget bugt-

turisme 

4b) Klimatilpasning Primo 2021 - 

medio 2021 

Anbefalinger til særlige 

dele af arbejdet med kli-

matilpasning 

4c) Biodiversitet 

 

Medio 2021 -  

ultimo 2021 

Anbefalinger til drift af 

kommunens skove og 

parker 
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Tilrettelæggelse af arbejdet 

Hvert tema tilrettelægges således, at udvalget kommer igennem følgende 

faser.

 
Møde- og arbejdsform 

Udvalget mødes fast hver 4. uge (forud for møder i Økonomiudvalget). 

 

Udvalget vil lægge en del af deres møder – og evt. supplerende aktiviteter – 

ude af huset – fx hos aktører inden for de enkelte temaer.  

 

Udvalget vil i relevant omfang involvere borgere og andre aktører i work-

shops, temamøder mm. Arbejdsformen skal understøtte innovative tilgange 

til temaerne. 

 

Udvalget vil på ad hoc-basis deltage i relaterede aktiviteter eller arrange-

menter med henblik på at indhente viden og inspiration. 

 

Udvalget vil hente inspiration i andre byer og udlandet – bl.a. via ”studietu-

re”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

•Introduktion til temaet 

•Formulering af 
undersøgelses-spørgsmål 

Undersøgelse 

•  Undersøgelse, 
vidensopbygning, 
vidensdeling og 
idéudvikling 

•  gennem workshops, 
temamøder, 
virksomhedsbesøg, 
studieture mm. 

Anbefaling 

•  Udarbejdelse og 
aflevering af anbefalinger  
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Rollefordeling 

Udvalget samarbejder med andre dele af Aarhus Kommune – med afsæt i 

følgende oversigt over ”rollefordelingen”: 

 

Bæredygtighedsudvalget Magistraten og de faste politi-

ske udvalg 

Magistratsafdelingerne Sekretariatet 

- Er nedsat af byrådet som 

rådgivende udvalg (§17, 

stk.4). 

- Løser de opgaver, der 

beskrevet i kommissoriet, 

der forelægges byrådet in-

den sommerferien 2018. 

- Er i dialog med magistra-

ten, de faste udvalg og 

magistratsafdelingerne. 

- Beslutter proces og invol-

vering. 

- Drøfter oplæg og vurderer. 

- Udarbejder anbefalinger til 

byrådet, der fremsendes 

som indstilling via rådman-

den for Teknik og Miljø (el-

ler borgmester/anden råd-

mand afhængigt af tema) 

- Træffer beslutning om 

kommunikation. 

- Orienteres løbende om 

udvalgets drøftelser.  

- Er samarbejdspartnere for 

udvalget.  

- Inddrages i konkrete te-

maer efter nærmere aftale.  

- Bidrager til udvalgets ar-

bejde i forhold til de enkel-

te temaer. 

- Udarbejder oplæg og for-

slag i forhold til de enkelte 

temaer.  

- Bæredygtighedsudvalget 

er placeret under rådman-

den for Teknik og Miljø. 

- Rådmanden for Teknik og 

Miljø (eller borgme-

ster/anden rådmand af-

hængigt af tema) fremsen-

der udvalgets anbefalinger 

til byrådet.  

- Understøtter udvalgsfor-

manden og udvalgets ar-

bejde. 

- Udarbejder, indhenter og 

bearbejder oplæg. 

- Koordinerer og understøt-

ter proces. 

- Forstår alt praktisk, herun-

der dagsordener, referater 

osv. 

- Udarbejder oplæg til ud-

valgets kommunikation og 

udmønter efter udvalgets 

beslutning. 

 

 

Sekretariat 

Teknik og Miljø sekretariatsbetjener udvalget. 

 

Økonomi 

Teknik og Miljø finansierer lønudgifterne til sekretariatsbetjeningen. Sekreta-

riatsbetjeningen dækker mødeforberedelse og mødeopfølgning. 

 

Byrådet fastlægger i øvrigt de økonomiske rammer for de nedsatte opgave-

udvalg, der skal muliggøre basisomkostninger i form af mødeafholdelse, 

faglig inspiration, procesunderstøttelse og udformning af materialer i forbin-

delse med udarbejdelse af anbefalinger til Byrådet.  

 

De respektive magistratsafdelinger bidrager med medarbejderressourcer til 

planlægning og gennemførelse af arbejdet med de enkelte temaer. 
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Der er i eksisterende budgetter afsat midler til forskellige initiativer inden for 

en række af de temaer, som Bæredygtighedsudvalget skal arbejde med. Det 

skal på disse områder afklares, hvordan Bæredygtighedsudvalgets arbejde 

skal spille sammen med disse initiativer. Muligheden for at kanalisere kon-

krete midler over til udvalgets arbejde i relation til disse temaer afklares med 

de respektive rådmænd/borgmesteren. 

 

Mulighed for ekstern finansiering afsøges løbende.  

 

Evaluering 

Der laves løbende en evaluering af Bæredygtighedsudvalget arbejde, tilsva-

rende den der gennemføres i de faste udvalg.  

 


